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សេចក្តីស ត្ីម 
ការចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខណៈប្គួសារមានការចាប់អារមមណ៍ោ៉ោ រមល រំក្នុរប្បសទេក្មៃុជា និរជាជសប្មេីមួយដ៏

លអេប្មាបប់ថ្នថមប្ប្លក្់ចណូំលសប្ៅពីការង្ករក្េិក្មម និរចិញ្ច ឹមេតវ។ មយ៉ោរសទៀតកាចញិ្ច ឹមចប្រិតអាច្លិតអាហារ
េប្មាប់្តល់អាហារជីវជាតិ/ប្បូសតអុីនប្បចានំលៃដល់កុ្មារតូចៗថ្ដលមានអាយុសប្កាម៥ឆ្ន  ំថ្ដលពួក្គ្នតស់ៅមានទមៃន់
សប្កាមេតរ់ោ និរេប្មាប់ស្តេតីថ្ដលមានអាយុចាប់ពី ១៥‐៤៩ឆ្ន ។ំ ការបរសិភ្ញគអាហារប្បចានំលៃមិនប្លនប្គប់ប្គ្នន់ 
និរក្រវោះអាហាររូបតថមា ជាពិសេេ្លិត្លសាច់ថ្ដលមានប្បេពពីេតវ និរេតវលអិត (ចប្រិត)សធវីសអាយមានបញ្ហា
ជាសប្ចីនសក្ីតសឡរីចំសពាោះកុ្មារ និរស្តេត។ី 
 អតថបទសនោះប្លនមក្ពីការេកិ្ាប្សាវប្ជាវ និរការអនុវតតនជ៍ាក្់ថ្េតរសលីការចិញ្ច ឹមចប្រតិជាលក្ខណៈប្គសួារ 
របេ់ បណឌិ ត សមៀច ្លាល  នយក្ននមជឈមណឌ លអេិវឌ្ឍនក៍ារចិញ្ច ឹមេតវ នរិក្េកិ្មម (ថ្េលអាប្គតី)។ អតថបទ
សនោះនឹរ្តលព់ត៌មានចាបំ្លចជ់ាមូលោា ន អំពីរសបៀបចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខណោះប្គួសារថ្ដលមានភ្ញពសាមញ្ញ ថ្ដល
អាចសអាយក្េិក្រសៅតបំន់ជនបទអាចអនុវតតប្លន សប្ពាោះេមាា រៈ និរចណីំភ្ញគសប្ចីនក្េកិ្រអាចរក្ប្លនក្នុរតំបន់
ថ្ដលពួក្គ្នត់រេ់សៅ។ 
 
្លប្បសោជន៍ ននការចិញ្ច ឹមចប្រិត 
ការចិញ្ច ឹមចប្រិត្តល់អតថប្បសោជន៍ជាសប្ចនី ពិសេេប្ប្លក្ច់ំណូល នរិអាហាររូបតថមា ក្នុរប្គួសារ ដូចជា៖ 

• ចិញ្ច ឹមប្លនសពញមយួឆ្ន  ំ(មានវដា្ លតិក្មមខលី ប្បមូល្លប្លនក្នុររយៈសពល ៣០-៤៥នលៃ  
• បំថ្លរចណីំោ៉ោ រមានប្បេិទធភ្ញព (េុីចណីំតចិ ថ្តសក្នីទរំន់ប្លនសប្ចនី) 
• ប្តូវការបរមិាណទឹក្តិចតចួ នរិទីក្ថ្នលរតូចេប្មាប់រេ់សៅ  
• ចប្រិតេុចីណីំមិនសរេី   
• មិនេូវប៉ោោះពាល់ដលប់រសិាថ ន និរជំរឆឺ្លរសៅមនុេសដូចេតវចិញ្ច ឹមដ៏នទសទៀត 
• េំបូរជីវជាតិអាហាររូបតថមា ពិសេេប្បូសតអុីន វតីាមីន ធាតុថ្រ ៉ោ និរអាេុីតមល ញ់   
• ្តល់លាមក្ នរិកាក្េណំលព់ីការចិញ្ច ឹមេប្មាប់សធវីជីធមមជាត ិ
• កាត់បនថយការប្បមូល្លចប្រិតពីធមមជាតិ ថ្ដលអាចប៉ោោះពាល់ដល់សអកូ្ឡូេុីេតវលអិតក្នុរធមមជាត ិ

េកាា នុពលេប្មាបចិ់ញ្ច ឹមចប្រិតតាមេហគមន៍ជនបទ 
• មានពូជចប្រិតធមមជាត ិសៅក្នុរប្េុក្ថ្ដលអាចរក្ប្លន និរង្កយ្ាំ 
• េមបូរចណីំក្នុរប្េុក្េប្មាបច់ប្រិត ដូចជា រុក្ខជាតិ អនុ្លក្េកិ្មម  
• េមាា រៈេប្មាប់សប្បីក្នុរអារ មានសៅក្នុរប្េុក្ ថ្ដលមានតនមលសថាក្ នរិអាចរក្ប្លន 
• ង្កយប្េួលចិញ្ច ឹម សបីសប្បៀបសធៀបនឹរេតវចញិ្ច ឹមដ៏នទសទៀត ទារំការថ្លទា ំបង្កា តពូ់ជ នរិអនម័យ 
• ប្តូវការទុនតចិតួចេប្មាបក់ារចាប់ស្ាីម  
• មានអនក្ចូលចតិតបរសិភ្ញគចប្រតិសប្ចីន នរិតប្មូវការទី្ារ ទារំក្នុរប្េុក្ នរិនសំចញ 

 
 
 
ជំពូជទី១៖ ពូជចប្រិត  
ពូជចប្រតិមានសប្ចនី ប៉ោុថ្នតពូជថ្ដលមានេកាត នុពលេំរាប់ចញិ្ច ឹមជាលក្ខណៈប្គួសារ គឺពូជក្នុរប្េុក្ មានដូចជាពូជ
ចប្រិតប្ក្ហម នរិពូជចប្រិតសមម ។ 



 
  សហតុអវីប្តវូរសប្ជីេសរេីពូជក្នុ រប្េកុ្េប្មាប់ចិញ្ច ឹម? 

• ពូជក្នុរប្េុក្េមបូរ ង្កយរក្ប្លនក្នុរធមមជាត ិ
• ង្កយប្េួលក្នុរការបង្កា ត់ពូជ 
• ធន់នឹរជំរឺ  
• មានភ្ញពសុានំឹរបរោិកាេក្នុរតំបន ់
• ចំណាយតចិ (សបីសប្បៀបសធៀបនឹរពូជនចូំល) 
• និរនតរភ្ញពេប្មាប់ការចញិ្ច ឹមចប្រិត សប្ពាោះមានពូជចប្រិតជំនេួ ភ្ញល មៗ សពលចប្រិតថ្ដលចញិ្ច ឹមមានបញ្ហា  

(ក្នុរក្រណីចប្រិតង្កប់ ១០០%) 
 

សតីប្តវូសធវីដូចសមតច សដីមបីប្លនចប្រិតពូជក្នុ រប្េកុ្មក្ចិញ្ច ឹម? 
ពូជចប្រតិក្នុរប្េុក្ ដូចជាពូជចប្រិតប្ក្ហម នរិពូជចប្រិតសមម ប្តូវប្លនចាប់ទារំរេព់ីធមមជាតិ សោយសប្បអីនទ ក្់សេលរី
សៅសពលយប ់ថ្ដលអាចទាក្ទ់ាញេតវលអិតស្សរៗ ជាពិសេេចប្រិត យក្មក្្ាំរក្នុរក្េិោា នចិញ្ច ឹម។ ដូចសនោះ 
សដីមបបី្លនពូជចប្រតិក្នុរប្េុក្យក្មក្ចិញ្ច ឹមប្តូវ៖  

• ចាប់ចប្រិតពីធមមជាតិសោយខលួនឯរ សៅតាមទីវាល ថ្ប្េ ឬចំការ តាមគំនរេំរាម សប្កាមក្ំសទចក្ទំីេលឹក្ស /ី
េលឹក្សតាន ត ឬគំនរស ងី្កប់ ក្នុរតំបនជ់នបទយក្មក្្ាំរចិញ្ច ឹមក្នុរអារ ថ្ដលអាចពប្រកី្ពូជប្លនសោយ
ខលួនឯរ 

• ចាប់សោយសប្បីអនទ ក្់សេលរីសៅសពលយប ់
• ទិញពូជចប្រិតក្នុរប្េកុ្ថ្ដលប្លន្ាំររចួពីក្េកិ្រសៅតំបន់ស្សរៗ 

 
តារារទី១៖ ប្បសេទពូជចប្រិត ថ្ដលអាចប្បមូល្លពីធមមជាតិ សោយសប្បីអនទ ក្់សេលីរសៅសពលយប់ 

ប្បសេទពូជចប្រិត សឈាម ោះវទិយសាស្តេត 

ចប្រិតេ (ចប្រិតទឹក្ឃមុ)ំ Achetatestacea/ Acheta domesticus 

ចប្រិតប្ក្ហម (ចប្រិតសាវ , ចប្រិតចុោះ) TeleogryllusTestaceus 

ចប្រិតសមម  (ចប្រិតប្ល៉ោ រា៉ោ , ចប្រិតថ្ដក្) Gryllusbimaculatus 

ចប្រិតដូរ Brachytrupesportensosus 

ខមុល Gryllotalpa Africana   

 

   



រូបភ្ញពទី១៖ ការោក្ស់េលីរចាបច់ប្រិតសពលយប ់ រូបភ្ញពទី២៖ ការសរេីចប្រិតពីធមមជាតិ 

 
១.១.ពូជចប្រិតក្នុរប្េកុ្ ឬចប្រិតធមមជាតិ 

១.១.១.ចប្រិតប្ក្ហម 
ចប្រិតប្ក្ហម ជាប្បសេទចប្រតិថ្ដលមានមាឌ្មធយម និរអាចប្បមូល្លប្លនសៅអាយុ ៤០‐៥០នលៃ (មធយម៤៥
នលៃ)បនទ ប់ពីញាេ។់ សពលសពញវយ័មានទមៃន់ខលួនជាមធយម ០,៩ ប្កាម (សៅសពលប្បមូល្ល)។ ចប្រិតប្ក្ហម
ចូលចិតតរេ់សៅតាមទីវាល (ថ្ប្េ ចំការ)។ ចប្រិតប្ក្ហម មានភ្ញពធន់មធយម ជាមួយនឹរជរំឺឆ្លរ ភ្ញពមិនសាអ តក្នុរ
អារចិញ្ច ឹម និរមានអប្តារេខ់ៃេ់។ ចប្រិតប្ក្ហមអាចចិញ្ច ឹមក្នុរអារថ្ដលមានដរ់េុីសតខៃេ់ មានទី្ារក្នុរប្េុក្
េប្មាប់លក្់ចប្រតិប្េេ់ ជាមធយមលក្់ប្លន ៣ដុលាល  ក្នុរមួយគីឡូប្កាម។ សោយសហតុសនោះសហយី ប្លនជាមានអនក្
ចិញ្ច ឹមចប្រតិប្ក្ហមជាសប្ចីនទទួលប្លនសជាគជ័យ។ 

  

រូបភ្ញពទី៣៖ ចប្រិតប្ក្ហម (សឈាម ល) រូបភ្ញពទី៤៖ ចប្រិតប្ក្ហម (ញី) 

 
រូបភ្ញពទី៥៖ វដត្លិតក្មមរបេច់ប្រិតពូជប្ក្ហម 

 

១.១.២. ចប្រិតសមម   
ចប្រិតសមម  ជាប្បសេទចប្រិតថ្ដលមានមាឌ្ធំ (សបីសប្បៀបនឹរចប្រិតប្ក្ហម) សពលសពញវយ័មានទមៃន់ខលួនជាមធយម 
១,១៣ ប្កាម (សៅសពលប្បមូល្ល) នរិអាចប្បមូល្លប្លនសៅអាយុ ៣០‐៤០នលៃ (មធយម៣៥នលៃ)បនទ បព់ីញា
េ់កូ្ន។ ចប្រតិសមម ចូលចិតតរេ់សៅតាមទីវាល (ថ្ប្េ ចកំារ)។ ចប្រិតសមម អាចចញិ្ច ឹមក្នុរអារថ្ដលមានដរ់េុីសតខៃេ់ 
មានតប្មូវទី្ ារក្នុរប្េកុ្េប្មាប់លក្ច់ប្រិតប្េេ់ខៃេ់ ជាមធយមលក្់ប្លន ៤ដុលាល  ក្នុរមយួគីឡូប្កាម។ ប៉ោុថ្នតចប្រិត



សមម  មិនេូវមានភ្ញពធន់នរឹជរំឺឆ្លរសទ សហយីមានអប្តារេទ់ាប (អប្តាង្កប ់អាចដល់ ១០០%)។ សរាគេញ្ហញ នន
ជំរឺ គឺចប្រិតមានសពាោះធំ ថ្ដលសពញសោយទកឹ្ សធវីេក្មមភ្ញពយតឺៗ មិនេុីចណីំ។ ជរំឺសនោះអាចបណាត លសអាយ
ចប្រិតក្នុរអារង្កប់ (១០០%) ថ្តក្នុររយៈសពល ៣‐៥នលៃប៉ោុសណាណ ោះ។ សោយសហតុសនោះសហយី ប្លនជាមានអនក្ចិញ្ច ឹម
ចប្រិតសមម ជាសប្ចនីទទលួបរាជយ័ បនទ បព់ីចិញ្ច ឹមប្លនរយៈសពល ១‐២ឆ្ន  ំោ៉ោ រយូរ។ 

  

រូបភ្ញពទី៦៖ ចប្រិតសមម  (សឈាម ល) រូបភ្ញពទី៧៖ ចប្រិតសមម  (ញី) 

 
រូបភ្ញពទី៨៖ វដត្លិតក្មមរបេច់ប្រិតពូជសមម  

 
តារារទី២៖ គុណេមបតតិ នរិគុណវបិតតិ ននប្បសេទពូជចប្រតិក្នុរប្េកុ្ថ្ដលចិញ្ច ឹម 

ពូជចប្រិត ចប្រិតសមម  ចប្រិតប្ក្ហម 

គុណេមបតត ិ

• ឆ្ប់ប្លនប្បមូល្ល 
• ទំហខំលួនធ ំ
• តប្មូវការទី្ារខៃេ ់
• លក្់ប្លននលល 
• ពូថ្ក្ពរ 
• ពរធំ សហយីញាេ់សប្ចនី 

• ធន់នឹរជំរ ឺ
• ធន់នឹរលក្ខខណឌ ចិញ្ច ឹម 
• ទំហខំលួនមធយម 
• តប្មូវការទី្ារខៃេ ់



គុណវបិតត ិ
• មិនេូវធន់នឹរជំរ ឺ
• មិនេូវេមបូរក្នុរធមមជាត ិ
• ពិប្លក្រក្ាពូជ 

• លក្់មិនេូវប្លននលល 

 
តារារទ៣ី៖ វដត្ លិតក្មមរបេ់ចប្រិតពូជប្ក្ហម នរិពូជសមម  

ពូជ ចប្រិតប្ក្ហម ចប្រិតសមម  

វដត្លិតក្មម ៤០‐៥០នលៃ ៣០‐៤០នលៃ 

ទំរន់ប្េេ់/ចប្រិត (មធយមសពលប្បមូល្ល) ០,៩ប្កាម ១,១៣ប្កាម 

ភ្ញពធនន់ឹរជរំ ឺ ធន់មធយម មិនេូវធន ់

អប្តារេ់ក្នុរវដា្លិតក្មម ៥០% ៤០% 

ទី្ារ តំរូវការមធយម តំរូវការខៃេ ់

 
១.២. ពូជចប្រិតនចូំល 

ពូជចប្រតិចិញ្ច ឹមតាមក្េិោា ន សៅក្មៃុជាមានប្បេពមក្ពី ប្បសទេនល និរប្បសទេសវៀតណាម នរិប្លនមក្ពកីារថ្ចក្
ចាយបនតគ្នន ពីក្េិោា នមយួ សៅក្េិោា នមួយសទៀត តាមរយៈននការលក្់ពរចប្រិត។ ក្នុរការអនុវតតន៍ជាក្់ថ្េតរ ការ
ទិញចប្រិតរេ់េប្មាប់យក្មក្សធវីពូជ គឺក្ំរណាេ។់ ចប្រតិចិញ្ច ឹមប្តូវប្លននចូំលមក្ប្បសទេក្មៃុជា ក្នុរេណាា នជា
ពរ សប្ពាោះង្កយប្េលួក្នុរការដឹក្ជញ្ចូ ន។ ពូជនចូំលទារំសនោះរមួមាន ពូជចប្រិតេ ចប្រតិប្ក្ហម និរពូជចប្រតិ
សមម ។ 
 

តារារទី៤៖ ភ្ញពខុេគ្នន ពូជចប្រិតប្ក្ហមក្នុរប្េកុ្  នរិពូជចប្រិតប្ក្ហមនចូំល 

ចប្រិតប្ក្ហមសមពូជក្នុរប្េកុ្ (ធមមជាតិ) ចប្រិតប្ក្ហមសមពូជនចូំល (ពូជចិញ្ច ឹមក្នុរអារ) 

• អប្តាជាន់ឈាមទាប 
• រហ័េរហួន 
• អប្តាញាេ់របេ់ពរខៃេ ់
• អប្តារេ់ពីញាេ់ ដល់សពញវយ័ខៃេ ់
• សជីរសប្កាយរបេ់ចប្រិតធំ សហយីថ្វរ 
• ដរខលួនធ ំ
• ធន់នឹរការថ្ប្បប្បួលេីតុណា ភ្ញព និរេំសណីម 
• ចប្រិតញីមានបំពរ់បរាូរពរថ្វរ 

• អប្តាជាន់ឈាមខៃេ ់
• មិនេូវរហ័េរហួន 
• អប្តាញាេ់របេ់ពរទាប 
• អប្តារេ់ពីញាេ់ ដល់សពញវយ័ទាប 
• សជីរសប្កាយរបេ់ចប្រិតតូច សហយីខល ី
• ដរខលួនតូច 
• មិនេូវធន់នឹរការថ្ប្បប្បួលេតុីណា ភ្ញព នរិេំសណីម 
• ចប្រិតញីមានបំពរ់បរាូរពរខល ី



 

 
រូបភ្ញពទី៩៖ ភ្ញពខុេគ្នន របេ់ពូជចប្រិតប្ក្ហមនចូំល និរពូជចប្រិតប្ក្ហមក្នុរប្េកុ្ 

 
១.៣. ការបង្កា ត់ពូជ 

ពូជចប្រតិថ្ដលចិញ្ច ឹមក្នុរអារលូេុីម៉ោរ់ត៍៣ក្រ់ អាចយក្ពរចិញ្ច ឹមបនតប្លន ៣‐៤ដរ ប្តវូដូរពូជ (សបីមនិប្លនអនុ
វតតតាមសគ្នលការណ៍បង្កា តពូ់ជសទ) ឬប្តូវទិញពូជលមពីីក្េោិា នចិញ្ច ឹមចប្រិត ថ្ដលអាចទុក្ចិតតប្លន េប្មាប់យក្មក្
ចិញ្ច ឹមបនត 

• ការបង្កា ត់ពូជមានសារៈេំមន់ េប្មាបក់ារចិញ្ច ឹម យូអថ្រវរសជៀេវារការជាន់ឈាម 
• ក្េិោា នមន តមធយម (ក្នុរអារធំៗ) ពរចប្រិតអាចបនតយក្ពរ ជាសប្ចីនសលកី្ឬ សប្ចនីសារ រហូតដល់២ឆ្ន  ំ
• េប្មាប់ក្េិក្រថ្ដលចិញ្ច ឹម ក្នុរអារតូចៗ ការយក្ពរចប្រតិ មិនប្លនយូរដូចក្េោិា នថ្ដលមានអារធំៗ

សឡយី គឺអាចយក្ពរប្លន ៣‐៤សារ (ដរ) ប៉ោុសណាណ ោះ 
 
ជសប្មីេមួយចនំួនអាចរក្ាពូជចប្រិតចិញ្ច ឹមរបេ់ក្េិក្រ  សអាយប្លនយូ  

• ជសប្មីេទ១ី‐សគ្នលការណ៍បង្កា ត់ពូជ រវារពូជចប្រិតចញិ្ច ឹមក្នុរអារ 

 

ជំនន់ទី ១៖ ពរអារក្ អារខ និរអារគ 

ជំនន់ទី ២៖ ពរក្នុរអារក្ ោក្់លាយពរអារខ 

ជំនន់ទី ៣៖ ពរក្នុរអារក្ ោក្់លាយពរអារគ 

ជំនន់ទី ៤៖ ពរក្នុរអារខ ោក្់លាយពរអារគ 

ជំនន់ទី ៥៖ ពរក្នុរអារ ក្ ខ គ ោក្ល់ាយពរពីអនក្ចិញ្ច ឹមស្សរៗ ក្នុរេូម ិ

 
• ជសប្មីេទី២‐សគ្នលការណ៍បង្កា ត់ពូជ “ ការបង្កា ត់ពូជចប្រតិចិញ្ច ឹម ជាមួយពូជចប្រិតក្នុរប្េុក្  (ពូជចប្រិត

ចាប់ពីធមមជាតិ)” 
ក្េិក្រអាចោក្អ់នទ ក្់ សោយសប្បីសេលីរអគគេិនីសៅសពលយប ់េប្មាប់ចាប់ចប្រតិធមមជាតិ រចួយក្ចប្រតិសមប្លថ្ដល
សៅរេ់ សៅោក្ក់្នុរអារចប្រតិចិញ្ច ឹមថ្ដលសពញវយ័ដូចគ្នន សដីមបបីង្កា តគ់្នន ៖ 



o ឬ អាចោក្់ចប្រតិសមប្លថ្ដលសៅរេ់ ោក្ក់្នុរអារោច់សោយថ្ឡក្ថ្តឯរសដីមបយីក្ពរ (ពូជ
ចប្រិតធមមជាតេុិទធ) 

o ឬ ការបង្កា ត់ គឺប្គ្នន់ថ្តយក្ចានពររបេ់ចប្រិតពូជប្លនមក្ពីធមមជាតិ ោក្់ក្នុរអារចិញ្ច ឹមជាមួយ
ចានពររបេ់ចប្រិតចិញ្ច ឹមក្នុរអារ ជាការសប្េច 

 
១.៤. ការជាន់ឈាម 

ការជាន់ឈាមជាហានិេយ័មយួសទៀតរបេអ់នក្ចញិ្ច ឹមចប្រិតថ្ដលសប្បីពូជពីសមប្លដថ្ដលៗ។ ការជានឈ់ាមសធវឲី្យ
ចប្រិតសខាយេក្មមភ្ញព លូតលាេ់យតឺ។ ការជាន់ឈាមអាចសក្ីតមានសឡរីបនទ ប់ពកីារប្បមូល្លចប្រតិប្លន ៣
ដរ។ ដូចសចនោះអនក្ចិញ្ច ឹមគួរថ្តដូរសមប្លចប្រតិបនទ ប់ពីការចញិ្ច ឹមប្បមូល្លប្លន ៣ដរ (ការដូរសមប្លចប្រតិ អាច
មានការប្ប មដថ្ដល សបីមនិប្លនដរឹពីប្បេពរបេ់ក្េោិា នចប្រិតថ្ដលប្តូវទិញពូជចប្រិតសនោះសទ) 

១.៥. ការវវិឌ្ឍន៍របេ់ចប្រិតពីពររហូតសពញវយ័ 
១.៥.១. ពរចប្រិត 

• សមចប្រិត១ក្ាល អាចពរប្លនចំនួនៈ ១២០០-១៥០០ប្គ្នប់ ក្នុរលក្ខខណឌ េីតុណា ភ្ញព៣៥អរាសេ 
ក្នុរ រយៈសពលមួយថ្ខ  

• ចប្រិតញីពរ រយៈសពល ២-៣ នលៃប្លនចនំួន 
o ៥០-១០០ប្គ្នប់ (ចប្រតិេ)  
o ១៥០-៤០០ប្គ្នប់ (ចប្រិតប្ក្ហម) 

 

  

រូបភ្ញពទី១០៖ ចានប្លល េទិក្ សប្បីេប្មាប់ោក្ធ់យូរអង្កា មឩ្យចប្រិត
ពរ 

រូបភ្ញពទី១១៖ ពរចប្រិត ក្នុរធយូរអង្កា ម  

១.៥.២. ការភ្ញា េ់ពរចប្រិត 
ការញាេ់របេព់រចប្រិតមានការថ្ប្បប្បួលតាមរយៈ 

• េំសណីមៈ ពរញាេ់ប្លនលអសៅក្ំរតិេំសណីម ព៨ី០-៩០%  
• េីតុណា ភ្ញពៈ ពរចប្រិតេញាេ់ក្នុររយៈសពល ៧-១៥នលៃ គឺថ្ប្បប្បលួតាមក្ំរតិេតុីណា ភ្ញព 

o ៣០ ºC ញាេក់្នុររយៈសពល១៣នលៃ  
o ២៣,៣ ºC  ញាេ់ក្នុររយៈសពល២៣នលៃ  

• អាយុរបេ់សមប្លៈ អប្តាញាេរ់បេ់ពរថ្ប្បប្បួលតាមវយ័របេ់សមចប្រតិ ថ្ដលមានអប្តាញាេ់ព៥ី៥-៦៨%  
 



 
រូបភ្ញពទី១២៖ ការសរៀបចំពរចប្រិតេប្មាបភ់្ញា េ ់

 

១.៥.៣. កូ្នចប្រិត និរេក្ 
ការវវិឌ្ឍន៍ពីកូ្នចប្រិត សៅជាចប្រិតសពញវយ័ប្តូវការសពល ៦ េប្លា ហ៍ ក្នុរេីតុណា ភ្ញពជាមធយម ២៨,៨-៣០ ºC។ 
ការ េក្ របេ់កូ្នចប្រិត គឺថ្ប្បប្បួលតាមក្ំរតិេីតុណា ភ្ញពចាប់ពីសពលញាេ់រហូតដល់សពញវយ័ ប៉ោុថ្នតសពលសពញវយ័
ចប្រិតមនិេក្សទៀតសឡយី។ 

• ៣០ អរាសេៈ េក្ ៨-៩ដរ  
• ២៣,៣ អរាសេៈ េក្ ១០ដរ   

កូ្នចប្រតិមានថ្េបក្លមបីនទ បព់ីេក្ និរមានដរខលួនទន់ ពណ៌េដូចទកឹ្សោោះសគ្ន សហយីពណ៌េ នរឹថ្ប្បសៅជា
ពណ៌ធមមតាវញិក្នុររយៈសពលតិចជារ ២៤សមា៉ោ រ 
ចំសពាោះចប្រិតសម (ចប្រិតញី) សគអាចសមលីសឃញីពនលក្សាល បតូចខលី នរិបំពរ់បរាូរពរ បនទ ប់ពីការេក្សលីក្ចុរ
សប្កាយ ថ្ដលខុេពចីប្រិតសឈាម ល ពុំមានបំពរ់បរាូរពរសទ  
 

  



រូបភ្ញពទី១៣៖ កូ្នចប្រិតញី េក្ (មានបំពរ់បរាូរពរ) រូបភ្ញពទី១៤៖កូ្នចប្រិតសឈាម ល េក្ (គ្នម នបំពរប់រាូរពរ) 

 

 

 

រូបភ្ញពទី១៥៖ ចប្រិតប្ក្ហមេក្សៅដំណាក្ក់ាលលូតលាេ់ចុរសប្កាយ (មុនសពញវយ័សៅអាយុ ៤០ នលៃ) 

 
១.៥.៤. ចប្រិតសពញវយ័ 

ដំណាក្់កាលសពញវយ័ គឺជាដណំាក្់កាលេប្មាប់បនតពូជ។ ចប្រិតសពញវយ័អាចរេប់្លនចសនល ោះពី ២‐៣ថ្ខ និរអាច
ពាក្់គ្នន សដីមបបីនតពូជ សហយីចប្រិតខលោះប្លនង្កប់បនទ ប់ពីការពាក្់គ្នន ។ ចប្រិតសពញវយ័ (ញី ឬសឈាម ល) អាចសហរីប្លន
ឆ្ៃ យថ្តក្នុររយៈសពល២នលៃដបូំរ បនទ ប់ពីការេក្ចុរសប្កាយប៉ោុសណាណ ោះ បនទ ប់មក្វាមនិអាចសហរីប្លនឆ្ៃ យសទៀតសទ 

• ចប្រិតសម (ញី) មនិពរសទ សបអីត់ប្លនពាក្់គ្នន  ឬក្៏អត់មានក្ថ្នលរេមប្េបេប្មាប់ពរោក្់ 
• ចប្រិតសមពាក្់គ្នន សៅនលៃទី៣ នរិនលៃទ៤ី បនទ ប់ពីនលៃេក្ចុរសប្កាយ សហយីពរសៅនលៃទ៨ី‐១០បនទ ប ់

 

 
 

រូបភ្ញពទី១៦៖ ចប្រិតសមម សពញវយ័ រូបភ្ញពទី១៧៖ ចប្រិតប្ក្ហមសពញវយ័  

 



ជំពូជទី២៖ ប្បសេទអារេប្មាប់ចិញ្ច ឹមចប្រិត 
មានអារ ពីរប្បសេទេប្មាបក់ារចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខណៈប្គួសារ ថ្ដលធាល ប់ប្លនអនុវតតនក៍្នលរមក្ប្បក្បសោយ
សជាគជ័យ ១). ធុរជ័រ ចំណុោះ (១៤០ លីប្ត) និរ ២). បពំរ់លូេុីម៉ោរត់៍ (អរាត់្ ចឹត ០,៨ម)។ អារចញិ្ច ឹមថ្ដល
មានរារចតុសកាណេមប្េបេប្មាបក់ារចញិ្ច ឹមចប្រិតមន តធំ។  

២.១. ប្បសេទធុរជ័រ 

 

• ធុរជ័រ (១៤០ លីប្ត) ចំនួន ៣ធុរ 
• ធុរនីមយួៗ ោក្ត់ំសរៀបគ្នន សលសីជីរទំរ  
• ្លិតប្លនចប្រតិ (៤ គ.ប្ក្/ធុរ x ៣ធុរ) 
• ប្បេិទធភ្ញពទិនន្ ល (គ.ប្ក្)/ទំហនំ្ទប្ក្ឡា 
(ម២) គឺ ៤,0 (គ.ប្ក្)/(ម២) 

រូបភ្ញពទី១៨៖ប្បសេទធុរជរ័ 

២.២. ប្បសេទបំពរ់លូ 

  

• បំពរ់លូ ៣ក្រ ់
• អរាត់្ចតិ (១ម x ៣ក្រ់) 
• ក្ំពេ់ ០,៥ ម 
• ្លិតប្លនចប្រតិ (៤ គ.ប្ក្/ក្រ់ x ៣ក្រ់) 
• ប្បេិទធភ្ញពទិនន្ ល (គ.ប្ក្)/ទំហនំ្ទប្ក្ឡា 
(ម២) គឺ ៤,0 (គ.ប្ក្)/(ម២) 

រូបភ្ញពទី១៩៖ប្បសេទបំពរលូ់ 

 

េំគ្នល់ៈ ប្បសេទអារចិញ្ច ឹមមនិប៉ោោះពាល់ដល់ទិនន្ លប្េេ់របេ់ចប្រតិសៅសពលប្បមូល្លសទ ថ្តអវីថ្ដលប៉ោោះ
ពាល់មល រំដល់ទនិន្លចប្រិត គឺក្តាត អាកាេធាតុ (េីតុណា ភ្ញព និរេំសណីម) ក្តាត ចណីំ នរិចំននួផ្កល /ថ្ម៉ោប្ត 
ថ្ដលសប្បីេប្មាប់ការរេ់សៅរបេ់ចប្រតិ។ 

 

២.៣. េមាា រៈប្តវូការេប្មាប់អារចិញ្ច ឹម លូ៣ក្រ់ 
តារារទី៥៖ េមាា រៈ និរការតសមលីរអាចចិញ្ច ឹមចប្រិតលូ៣ក្រ់ 

េមាា រៈេប្មាប់ចិញ្ច ឹមក្នុរលូ៣ក្រ់ 

• បំពរ់លូេីុម៉ោរ់៣ក្រ់ អរាត់្ចឹត ០,៨ម ឬ១ម 
• ខាច់ ១រម៉ោក្ ឬ០,៥ថ្ម៉ោប្តកូ្ប 

ការតសមលីរអារចិញ្ច ឹមចប្រិត លូ៣ក្រ់ 

• ចាក្់ខាច់ប្ទាប់ប្លត កាយសអាយសេមីក្ប្មាេ់ ៥េម ថ្ដល
មានទំហ ំ១,៤ម x ៣,៥ម េប្មាប់លូ ១ម 



• េីុម៉ោរ់ត៍ ១សបឬ៥០គ.ប្ក្ 
• ប្ក្ោេ់កាតុរោក្់ពរមាន់ (ផ្កល ) ចំនួន៖ 

o ៧២បនទោះ េប្មាប់លូ ០,៨ម  
o ៩៩បនទោះ េប្មាប់លូ ១ម  

• គប្មបធុរសប៉ោប្តូ ២ (េប្មាប់ោក្់ទឹក្១ និរោក្់ចំណី១) 
• សពាោះសវៀនម៉ោូតូចាេ់ចំនួន ១ េប្មាប់ចរនេបប្គបមាត់លូ 
• េំណាញ់/នេបប្លល េទិក្ ១ផ្កទ រំ ទំហ៖ំ 

o ១ម x ៣ម េប្មាប់លូ ០,៨ម  
o ១,២ម x ៣,៦ម េប្មាប់លូ ១ម  

 

• ោក្់លូសលីខាច់ សោយទុក្ចសនល ោះ ៥េម ពីលូនិមួយៗ 
• លាយេីុម៉ោរ់ និរខាច់ចាក្់ក្នុរលូទារំ៣ក្រ់សអាយប្លន

ក្ប្មាេ់ ២េរ់ទីថ្ម៉ោប្ត 
• សធវីចរអូរទឹក្ព័ទធជុំវញិលូទារំ ៣ក្រ់ 

ជំហានននការបំពាក់្េមាា រៈក្នុរលូចិញ្ច ឹមចប្រិត 

• បិទេាុតមាត់លូ 
• សរៀបក្ំណល់ស បី្ទប់ប្ក្ោេ់កាតុរេ ុតមាន់ 
• សរៀបប្ក្ោេ់ោក្់េ ុតមាន់សលីក្ំណល់ស  ី
• ោក្់ថាេទឹក្ និរថាេចំណី 
• ោក្់ចានពរចូលសដីមបភី្ញា េ់ 
• ោក្់គប្មបនេប/េំណាញ់ប្លល េទិក្ប្គបមាត់លូ សោយទាញ

សអាយប្លនសេមីលអ 

 

២.៤. ការតសមលីរ និរបំពាក់្េមាា រៈតាមរយៈរូបភ្ញព 

  

រូបភ្ញពទី២០៖បិទេាុតមាតលូ់ការចប្រិតវាសចញពីលូ រូបភ្ញព២១៖ បិទេាុតថ្លមក្ថ្នលរថ្ដលមានសប្ល៉ោ រ ឬសហបី 

  



រូបភ្ញព២២៖ សរៀបកំ្ណលស់ បី្ទបប់្ក្ោេក់ាតុរេ ុតមាន ់ រូបភ្ញព២៣៖ សរៀបប្ក្ោេោ់ក្េ់ ុតមានស់លីកំ្ណលស់  ី

  

រូបភ្ញព២៤៖ ោក្ច់ានពរចូលសដីមបភី្ញា េ ់ រូបភ្ញព២៥៖ ោក្ថ់ាេទឹក្ និរថាេចំណី 

 
 

    

រូបភ្ញព២៦៖ ោក្ស់ៅេ ូសពាោះសវៀនម៉ោូតូ និរការតសមលីររចួរាល ់

 
២.៥. លក្ខណៈបសចចក្សទេននការចិញ្ច ឹមចប្រិតសោយសប្បី លូ៣ក្រ់  

ចប្រិតចិញ្ច ឹមក្នុរអារលូេុីម៉ោរត់៍ (អរាត់្ ចឹត ១ម x ក្ពំេ់ ០,៥០ម) ថ្ដលមានលូ៣ក្រ់  
• ពូជចប្រតិប្ក្ហមៈ សប្បីពរ ៤ចាន ក្នុរមួយអារ 
• សប្បីផ្កទ រំប្ក្ោេ់កាតុរោក្េ់ ុតមាន់/ទា (ផ្កល ) េប្មាប់ឲ្យចប្រិតលាក្ខ់លួន នរិសាន ក្់សៅ 
• ចំណីមានសប្ចីនជសប្មីេ ថ្ដលអាចរក្ប្លនសៅក្នុរតំបនច់ិញ្ច ឹម 
• លាយគ្នន  ចណីំមាន់/ចណីំទាពរ និរេលឹក្ដំឡូរម ី
• ប្បមូល្ល ៣៥‐៤៥នលៃ ចាបព់ីញាេ ់
• ្លថ្ដលប្បមូលប្លន ២‐៤គ.ប្ក្ (ទំរន់ប្េេ់) ក្នុរមួយអារ 



ជំពូជទី៣៖ ចំណី ការ ត្ល់ចំណី និរទឹក្  
៣.១. ប្បសេទចំណី 

ចប្រិតជាេតវេុចីណីំមិនសរេី ថ្ដល្តល់ភ្ញពង្កយប្េលួដល់អនក្ចញិ្ច ឹមក្នុរការថ្េវររក្ប្បសេទចណីំេប្មាប់ចប្រិត 
ថ្ដលខលួនចិញ្ច ឹម។ ចណីំ្សេំប្មាប់ មាន់ ទា ឬប្ជកូ្ ប្តូវប្លនសគយក្មក្សប្បីជាទូសៅេប្មាប់ចិញ្ច ឹមចប្រិត។ ប៉ោុថ្នតសបី
សគសប្បីចណីំទារំសនោះ ១០០% េប្មាប់ចិញ្ច ឹមចប្រិត អាចប្ប មនរឹការមតបរ់ សប្ពាោះចំណីទារំសនោះប្តូវទិញពី
ប្ក្ុមហ ុន្លិតចណីំេតវ ថ្ដលមានតនមលនលល។ សប្ៅពីចណីំ្ស ំអនក្ចញិ្ច ឹមចប្រិតមានជសប្មេីសប្ចីន ក្នុរការសប្ជេីសរេី
ចំណីថ្ដលមានតនមលសថាក្ ឬជាប្បសេទចណីំថ្ដលអាចរក្ប្លន ដូចជាៈ  

• ពួក្រុក្ខជាតិថ្ដលមានដុោះក្នុរថ្ប្េ ក្នុរដំណាចំំការ ឬពកួ្រុក្ខជាតិថ្ដលមានដុោះតាមដរ្លូវ ទីទួល ប្បឡាយ 
ទំនប់ វាលសមម  ។ល។ 

• ពួក្បថ្នល ថ្្លស  ីនរិសមីមរុក្ខជាតិនន 
• សាច់េតវ េណំល់ពីេតវ 
• េំណល់ពកី្េិក្មម ឬអនុ្លក្េិក្មម (េលឹក្ដឡូំរមី ក្នទក្ ់។ល។) 

 
៣.១.១. ប្បសេទចំណី្ស ំនិរអនុ្លក្េិក្មម 

    

រូបភ្ញព២៧៖ ចំណីកូ្នមាន ់ រូបភ្ញព២៨៖ ក្នទក្ ់ រូបភ្ញព២៩៖ ប្តយួដំឡូរមី  រូបភ្ញព៣០៖ ប្តក្ួន 

 
៣.១.២. ពកួ្រុក្ខជាតិេលឹក្ធំ និរសមម  

    
រូបភ្ញព៣១៖ មមាញសមម ចផ្កា សលឿរ រូបភ្ញព៣២៖ មមាញសមម ចផ្កា ប្ក្ហម រូបភ្ញព៣៣៖ ្ទីបនល  រូបភ្ញព៣៤៖ សមម សជីរបរារ 

    
រូបភ្ញព៣៥៖ នេៃទឹក្/នេៃសគ្នក្ រូបភ្ញព៣៦៖ សាល បទា រូបភ្ញព៣៧៖ ្ទីលម រូបភ្ញព៣៨៖ សមម ចិសញ្ច ៀន 

 



៣.២. ការ ត្ល់ចំណី 
ការ្ាល់ចណីំជារុក្ខជាតិប្េេ ់ប្តូវ្ាល់សរៀររាល់នលៃ សោយមានបរមិាណប្គប់ប្គ្នន់ នរិលាយរុក្ខជាតិ ប្បសេទស្សរៗ
គ្នន  សដីមបសីអាយចប្រិតទទួលប្លនជីវជាត ិអាហាររូបតថមាប្គប់ប្គប់ប្គ្នន។់ សោយថ្ឡក្ការ្តល់ចណីំជាប្បសេទចណីំ្ស ំ
ឬក្៏ចណីំទារំឡាយណាថ្ដលមានសារធាតុេៃួតសប្ចនីជារ ៨០% ប្តូវ្តល់ ២នលៃមារ សោយមានបរមិាណប្គប់ប្គ្ន
ន់។ អនក្ចិញ្ច ឹមខលោះយក្ចណីំ្សសំៅស្សមីសោយទកឹ្ មុនោក្់សអាយចប្រិតេុី សហយីអនក្ខលោះោក្់ចណីំ្សកំ្នុរសាថ នភ្ញព
េៃួត។ ការ្ាលច់ណីំ ប្តូវោក្ច់ំណីក្នុរថាេចណីំ ជាពិសេេចំសពាោះចណីំសេីម។ 
 

៣.២.១. ការ ា្ល់ចំណីដល់កូ្នចប្រិត 
សៅនលៃដំបូរសពលញាេ់សយរីប្តូវសរៀបចំោក្់ថាេចណីំរាក្់ៗ ដូចជា គប្មបធុរសប៉ោប្តូ ប្ក្ោេ់ឡារំររឹ ឬេំបក្ប្លវ
េុីម៉ោរ់ត។៍ ចំណីប្តូវោក្់សលថីាេចណីំរាក្់ៗទារំសនោះ ថ្ដលអាចសអាយកូ្នចប្រិតតូចៗសឡរីេុីចណីំប្លនប្េលួ។ 
ជាទូសៅសគ្តល់ចណីំកូ្នមាន់ថ្ដលមានជាតិសាច់ (ប្បូសតអុនី) ២១% ឬ អាចបថ្នថមេលកឹ្ដំឡូរមី ប្តក្ួនជាសដីម 
ដល់កូ្នចប្រិតថ្ដលមានអាយុសប្កាម ២០នលៃ ប៉ោុថ្នតអនក្ចិញ្ច ឹមចប្រិតខលោះសទៀត្តល់ចណីំទាពរដល់កូ្នចប្រតិតារំពីនលៃ
ដំបូរននការញាេ់មក្សមលោះ។  
 

  

រូបភ្ញពទី៣៩៖ សអប៉ោុរេប្មាបោ់ក្ទឹ់ក្សអាយកូ្នចប្រិត្ឹក្ 

 
៣.២.២. ការ ា្ល់ចំណីដល់ចប្រិតធំ 

ការ្តល់ចណីំេប្មាប់ចប្រិតធ ំ ក្៏មិនខុេគ្នន ជាមួយការ្តលច់ំណីដល់កូ្នចប្រតិថ្ដរ។ សគលាយចណីំកូ្នមាន់ថ្ដល
មានក្ំរតិជាតិសាច ់ (ប្បូសតអុនី) ២១% និរចណីំេប្មាប់មាន់ធំថ្ដលមានក្ំរតិជាតសិាច់ (ប្បូសតអុីន) ១៤% 
បញ្ចូ លគ្នន  េប្មាប់ចប្រតិចិញ្ច ឹមក្នុរអារថ្ដលមានអាយុសប្ចនីជារ ២០នលៃ។ អនក្ចិញ្ច ឹមចប្រិតខលោះ សប្បីសមចណីំេប្មាប់
ប្ជូក្លាយជាមួយក្នទក្់ (១ភ្ញគសមចណីំលាយ៣ភ្ញគក្នទក្់ម៉ោត់) េប្មាប់្ តល់ដល់ចប្រតិធំ (អាយុសប្ចីនជារ ២០
នលៃ)។ ចំសពាោះចណីំប្បសេទរុក្ខជាតិវញិ ប្តូវោក្់ចំរុោះគ្នន  សអាយប្លនសប្ចីនមុខ េប្មាប់ការលូតលាេ់របេច់ប្រិត. 
 

    



ប្តួយដំឡូរមី មមាញសមម ចផ្កា ប្ក្ហម មមាញសមម ចផ្កា សលឿរ នេៃទឹក្/នេៃសគ្នក្ 

 
សតីប្តវូោក់្ចណីំប៉ោុនម ន ដរក្នុរ១នលៃ៖ 
ចំណីប្តូវបថ្នថមសរៀររាល់សពលជិតអេ ់ឬអេ់ ពីថាេចណីំ។ មិនអាចក្ណំត់ចំននួប៉ោុនម នថ្ដលប្តូវោក្់សទ ប៉ោុថ្នតប្តូវ
ោក្់រាល់សពលជិតអេ់ ឬសពលអេច់ណីំ ពីក្នុរថាេចណីំ។ 
ចប្រិតសពញេុី (េុចីំណីសប្ចនី) សៅអាយុៈ  

• ២០‐២៥នលៃ ចំសពាោះចប្រិតសមម  
• ២៥‐៣០នលៃ ចំសពាោះចប្រិតប្ក្ហម 

 

  

រូបភ្ញពទី៤០៖ ការ្តល់មមាញសមម ចផ្កា ប្ក្ហមោក្ស់លីថាេចំណី  រូបភ្ញពទី៤១៖ ការ្តលប់្តយួដំឡូរមី ោក្ស់លីថាេចំណី  

  

រូបភ្ញពទី៤២៖ ការ្តលដំ់ឡូរមី ោក្ស់ៅប្លតអារធំៗ រូបភ្ញពទី៤៣៖ ដំឡូរមីសពលចប្រិតេីុអេ ់

  

រូបភ្ញព៤៤៖ ការ ា្លចំ់ណីមាន ់ោក្ស់លីេំបក្ការុរេីុម៉ោរត់ ៍ឬប្ក្ោេក់ាតុរររឹ៖ 

 
៣.២.៣. ការ ត្ល់ចំណី មុនសពលប្បមូល្ល 

ការបតូរចណីំរបេច់ប្រិតចិញ្ច ឹមមុនសពលប្បមូល្ល មានសារៈេំមនណ់ាេ់ សដីមបី្ តល់ទនុំក្ចិតតដល់អនក្ហូបចប្រិត
ប្លនចិញ្ច ឹម។ ចំណី្តលមុ់នសពលប្បមូល្លមានសប្ចីនជសប្មេី អាប្េ័យលទធភ្ញពរបេ់អនក្ចិញ្ច ឹម និរង្កយរក្ប្លន



ក្នុរតំបន់ថ្ដលរេ់សៅ។ ការបតូរចំណីក្នុររយៈសពល ២៤‐៤៨សមា៉ោ រ មុនសពលប្បមូល្លចប្រិតចិញ្ច ឹម មានសគ្នល
បំណរេំមន់ពីរ គៈឺ 

• ធានប្លននូវគុណភ្ញពចប្រិត និរជីវជាតពិិសេេប្បូសតអុនី 
• ធានប្លននូវេុវតថិភ្ញព ថ្ដលមិនបោះពាលដ់ល់េុខភ្ញពអនក្ហូប សប្ពាោះចំណីថ្ដល្តល់សអាយចប្រិត (ដូចជា 

ចំណីមាន់ ឬចណីំទាពរជាសដមី) ប្តូវប្លនលារេំអាត សោយការបតូរចណីំថ្ដលមានគុណភ្ញពខៃេ ់ដូចជា
បថ្នល ថ្្លស  ីសមីមរុក្ខជាតិ។ល។ 

 

     

សពៃ  លាុរ ឪឡកឹ្ ការ ៉ោុត េលឹក្/ប្តួយក្នធំសលត 

 
៣.៣. ការ ត្ល់ទឹក្ 

៣.៣.១.ការ ា្ល់ទឹក្ដល់កូ្នចប្រិតសទីបញាេ់ 
ការ្តល់ទកឹ្សអាយកូ្នចប្រតិសទីបញាេគ់ួរសប្បីសអប៉ោុរ ឬប្េក្ីដូរទុំសោយប្ជលក្់ទឹក្សអាយ “សេីមលមម” រចួសហយី
យក្សអប៉ោុរសៅោក្ក់្នុរថាេទកឹ្ក្នុរក្ថ្នលរចិញ្ច ឹម។ 
 

  

រូបភ្ញពទី៤៥៖ សអប៉ោុរប្តវូប្លនប្ជលក្់ទឹក្សអាយកូ្នចប្រិតសទីបញា
េ់្ឹក្ 

រូបភ្ញពទី៤៦៖រូបភ្ញពប្េកី្ដូរទំុ អាចសប្បីជំនេួសអប៉ោុរ 

  

រូបភ្ញពទី៤៧៖ កូ្នចប្រិតបឺតជញ្ជក្ទឹ់ក្ពីក្នុរសអប៉ោុរ រូបភ្ញពទី៤៨៖ ហាមោក្់ទឹក្សេីមមល រំសពក្អាចឩ្យកូ្នចប្រិតង្កប ់

 

 



ក្នុរមួយនលៃប្តូវប្លញ់ទកឹ្ស្សមី សអប៉ោុរ ឬប្េក្ីដូរ ២ដរ (ប្ពកឹ្មតរ នរិលាៃ ចមារ ឬសៅសពលណាសយរីសាទ បសៅមិន
សេីម) 

   

រូបភ្ញពទី៤៩៖ កំ្សទចលមអាចសប្បីជំនេួសអប៉ោុរ ឬប្េកី្ដូរ េប្មាប់្ តលទឹ់ក្សអាយកូ្នចប្រិតអាយុសប្កាម ២០នលៃ 

 
៣.៣.២. ការ ា្ល់ទឹក្ដល់ចប្រិតជំទរ់ និរសពញវយ័ 

ចប្រិតធំ ថ្ដលមានអាយុសលេី២០នលៃ សគអាចសប្បីគប្មធុរសប្ប៉ោប្តូ ឬក្ំសទចលមោក្់ក្នុរថាេទឹក្ប្លន សដីមបងី្កយប្េលួ
ក្នុរការលារេំអាតថាេទឹក្ សោយោក្់ទកឹ្ផ្កទ លក់្នុរថាេទឹក្ថ្តមតរ ថ្ដលមានជសប្ៅរាក្់ជារ ១េ.ម។ 
 

   

គប្មបធុរសប្ប៉ោប្តូសប្បីេប្មាប់ោក្់ទឹក្ ការបថ្នថមទឹក្ចូលក្នុរប្គ្នប់លមេំរាប់ចប្រិត្ឹក្ ថាេោក្់ទឹក្ប្តូវសាអ តជានិចច 

 



ជំពូក្ទី៤៖ វធីិសាស្តេតប្បមូល និរភ្ញា េ់ពរចប្រិត 
៤.១ ការប្បមូលពរចប្រិត 

ការប្បមូលពរចប្រតិ គឺប្តូវសធវសីឡរីមុនសពលប្បមូលសមចប្រតិេប្មាបល់ក្់ ឬសធវីមាូប និរសៅសពលថ្ដលេសរាតសឃញី
ចប្រិតសមមានសពាោះធំៗ នរិចប្រិតសឈាម លយបំ្េុោះគ្នន  សហយីមានេំសលរមល រំៗ។ សដមីបសីអាយពរចប្រិតញាេ់
ដំណាលគ្នន លអ ការប្បមូលពរប្តូវសធវីសឡរីក្នុររយៈសពលពី ២៤‐៤៨សមា៉ោ រ អាប្េ័យសលីដរ់េុីសតចប្រិតសមប្ល ក្នុរ
អារចិញ្ច ឹម។ ការប្បមូលពរចប្រិតេប្មាប់ទុក្សធវពូីជបនត មានជំហានដូចមរសប្កាម៖ 
 
សរៀបចំេមាា រៈដូចជា ធយូរអង្កា ម ចានជ័រ និរលរ់ប្លល េទកិ្ (លរ់ ៣ គ.ប្ក្.) 

  

រូបភ្ញពទី៥០៖ ធយូរអង្កា ម រូបភ្ញពទី៥១៖រូបភ្ញពចានជរ័ 

   
ចាក្់ទឹក្ចូលក្នុរធយូរអង្កា ម លាយសអាយសេមីលមម មិនេៃូតសពក្ ឬសេីមសពក្សទ សហយីប្េបល់ លាយគ្នន សអាយប្លន
សេីមេពវលអ 

 
  

ធយូរអង្កា ម ថ្ដលស្សមីសោយទឹក្ 
(េំសណីម ៨០%) 

ធយូរអង្កា ម ថ្ដលស្សមីសោយទឹក្ោក្់ចូលក្នុរចាន ប្តឹមបីភ្ញគបួន 

 

 



រូបភ្ញព៥២៖ ចានមានធយូរអង្កា មសេីមតំសរៀបគ្នន សៅក្នុរអារចប្រិត សដីមបសីអាយចប្រិតពរ 
 
សមចប្រិតថ្ដលអាចយក្ពរប្លន គឺសៅអាយុចសនល ោះពី ៣៨‐៤៥នលៃ ឬសពលថ្ដលវាដុោះសាល ប ឬវាយបំ្េុោះគ្នន សប្ចីន ឬ
អាចេំគ្នល់ប្លនសោយសមីលសពាោះរបេ់សម (ចប្រិតញី) ចប្រិតសឡរីសប្ល៉ោ រ។ 
 

 
 
សដីមបសីអាយកូ្នចប្រិតញាេ់មក្មានអាយុប្បហាក្់ប្បថ្ហលគ្នន  សយរីប្តូវោក្់ចានយក្ពរថ្តរយៈ ២៤ សមា៉ោ រ ឬ
ោ៉ោ រយូរ ៤៨សមា៉ោ រ 

 

រូបភ្ញព៥៣៖ ោក្ច់ានយក្ពរ ២៤សមា៉ោ រ ពរចប្រិតញាេស់េមីគ្នន លអ 

 
ចានពរចប្រិតថ្ដលមានរយៈសពល ២៤សមា៉ោ រ ប្តូវយក្សចញពីអារ េប្មាប់ការភ្ញា េ់ សហយីោក្់ចានថ្ដលមានធយូរ
អង្កា មសេមីចមី េប្មាប់ការប្បមូលពរចប្រិតបនត សបីប្តូវការសប្ចីន  



 
រូបភ្ញព៥៤៖ ការយក្ពរចប្រិតោក្ក់្នុរលរថ់ាល េទិក្េប្មាបភ់្ញា េ ់

 

 
រូបភ្ញពទី៥៥៖ ោក្ច់ានល់មីេប្មាបយ់ក្ពរបនត 

 

៤.២. ការភ្ញា េ់ពរចប្រិត 
ប្តូវពិនិតយសមលីធយូរអង្កា មក្នុរចានសេីម ឬេៃួត សបីេៃួតសពក្ពរមិនអាចញាេ់ប្លនសទ សហយីប្តូវប្លញ់ទកឹ្ថ្លមសអា
យសេីមលមម 



 
រូបភ្ញពទី៥៦៖ ពិនិតយសមីលេំសណីមក្នុរធយូរអប្ង្កម 

 
ចំណាៈំ ក្ំរតិសេីមននធយូរអង្កា មក្នុរចានពរមានសារៈេំមន់ណាេ។់ សបេីៃួតមល រំសពក្ ពរមិនអាចញាេ់ប្លន ថ្ត
សបីសេីមមល រំសពក្ នឹរបណាា លសអាយ៖ 

• អប្តាញាេ់របេ់ពរលយចុោះ  
• មានេតវលអិត (មមរ់) ចូលពរោក្់ក្នុរចានពរចប្រតិ សហយីបំផ្កល ញពរចប្រតិថ្តមតរ។ មម៉ោរអាចសធវីសអា

យពរចប្រតិេអុយអេ់ មិនអាចញាេ់ប្លនសទ សប្ពាោះដរាូវតូចៗ ថ្ដលជាកូ្នញាេ់របេេ់តវមម៉ោរ នឹរេុី
ពរចប្រតិសៅក្នុរចានអេ ់

• មានសញីេ (តណំក្់ទឹក្) សប្ចនីសៅក្នុរលរ់ប្លល េទិក្ ថ្ដលបណាា លកូ្នចប្រតិសទីបញាេ់លមីៗ លរ់ ក្នុរទឹក្ 
(សញីេ/េសនសមី) ង្កបអ់េ់មុនសពលប្សាយមាត់លរ់ យក្ចានពរសចញពីលរ ់

 

៤.២.១. ដំសណីរការភ្ញា េ់ពរចប្រិតៈ  
ប្ចក្ចានពរថ្ដលប្បមូលប្លន (រយៈសពល ២៤‐៤៨សមា៉ោ រ) ចូលក្នុរលរ់ប្លល េទិក្ (លរ់ ៣គ.ប្ក្) រចួចរមាត់លរ់សអា
យជិតលអមិនសអាយមានខយល់សចញចូលមុនសពលយក្សៅភ្ញា េ់ 

 
រូបភ្ញពទី៥៧៖ ការសរៀបចំពរចប្រិតេប្មាបភ់្ញា េ ់

 



ប្តូវោក្់ចានពរេប្មាប់ភ្ញា េ ់សៅក្ថ្នលរមលប់ មនិសអាយប្តូវក្សៅា នលៃ នរិមានេុវតថិភ្ញពពេីតវលអតិស្សរសទៀតបំផ្កល ញ 
ដូចជាប្េសមាច នរិមមរ់ ឬរុយ 
 

   

  រូបភ្ញពទី៥៨៖ ពរចប្រិតប្តវូប្លនោក្់ក្នុរអារចិញ្ច ឹម 

  

រូបភ្ញពទី៥៩៖ ក្ថ្នលរេមប្េបេប្មាប់ោក្ព់រចប្រិត គឺសៅក្នុរអារចិញ្ច ឹម ថ្ដលមានប្បពន័ធការពារេុវតថិភ្ញព 

 

សៅចសនល ោះរយៈសពល ៧ សៅ ១៣នលៃ ពរចប្រតិ និរញាេ់ សប្កាយសពលសឃញីចប្រិតញាេ់ប្តូវប្បញាប់ប្សាយ
យក្លរ់សចញ សហយីប្តូវោក្ច់ានសអាយស្អៀរសដីមបសីអាយកូ្នចប្រិតតូចៗចុោះសចញពីចានមក្េុីចណីំប្លន 

 

  

    រូបភ្ញពទី៦០៖ ោក្ច់ានសអាយស អ្ៀរសដីមបសីអាយកូ្នចប្រិតតូចៗចុោះសចញពីចាន 
 



សប្កាយសពលកូ្នចប្រតិញាេ់សយរីប្តូវសរៀបចំោក្់ទឹក្សអាយចប្រតិ្កឹ្សោយយក្សអប៉ោុរ ឬប្េក្ីដូរសៅប្ជលក្់ទឹក្
សអាយសេីមលមម រចួសហយីយក្សៅោក្់ក្នុរថាេទឹក្ រយៈសពល ៧នលៃដបូំរបនទ ប់ពីញាេ់។ សគអាចសប្បីតំសទចលមោក្់
ក្នុរថាេទឹក្ េប្មាប់ចប្រិតថ្ដលមានអាយុ ពី ៧‐២៥នលៃ។ 

 
រូបភ្ញពទី៦១៖ កូ្នចប្រិត្ឹក្ទឹក្ពីសអប៉ោុរ 

 
៤.៣. ការប្បមូល្លចប្រិត 

ចាប់សលីក្ផ្កល ប្ក្ោេ ់ថ្ដលចប្រិតក្ំពុរសាន ក្់សៅ និរលាក្់ខលួន មារមយួគូ សហយីសគ្នោះលនមៗសអាយធាល ក្់ចប្រិតចូលក្នុរ
ចានថ្ដក្ ឬចានជ័រធំលមម ថ្ដលពុំទានោ់ក្់ទកឹ្។ 
 

  

រូបភ្ញពទី៦២៖ ការប្បមូល្លចប្រិត 

 
ចាក្ស់្ទរចប្រតិក្នុរចានថ្ដក្ ឬចានជ័រ ចូលក្នុរធុរ ឬចានថ្ដក្មួយស្សរសទៀត ថ្ដលមានទកឹ្សាអ តក្នុរសនោះ មិនសអា
យធាល ក្់កាក្េណំល់ស្សរៗចូល ដូចជាអាចមច៌ប្រិត ក្ំសទចក្ំទីចណីំ សដមីបលីារេំរាត 
 

  

រូបភ្ញពទី៦៣៖ ចប្រិតោក្់ក្នុរទឹក្ 
 



ចប្រិតប្តូវោក្ប់្តាទំឹក្ទុក្ ប្បថ្ហល ១‐២សមា៉ោ រ រហូតដលច់ប្រិតង្កបអ់េ់ និរលារេំអាត ៣‐៤ដរ សអាយប្លន
សាអ តលអ 
 

 
រូបភ្ញពទី៦៤៖ ចប្រិតប្តាកំ្នុរទឹក្ 

 
ោក្់ចប្រិត ថ្ដលប្លនលារេអំាតរចួក្នុរក្ថ្ស្តញ្ចរមានប្បសហារតូចៗ ១‐២សមា៉ោ រ សអាយប្លនប្េេទ់ឹក្ េៃួតលអ សវច
ខចប់ និររក្ាទុក្ 

  

         រូបភ្ញពទី៦៥៖ ចប្រិតប្លនេំដិលក្នុរក្ថ្ស្តញ្ចរ 

៤.៤. ការរក្ាទុក្ (េប្មាប់សធវីមាូប និរលក់្) 
លលឹរ‐ចរ់ដឹរទមៃនច់ប្រិតប្េេថ់្ដលប្បមូល្លប្លន សវចខចបោ់ក្់លរ់ប្លល េទិក្ ថ្ដលមយួលរម់ានទមៃន់ ពី ២‐៥គ.ប្ក្. 
រចួរក្ាទុក្ក្នុរទូកាល សេ ឬថ្ចក្ចាយេប្មាបល់ក្់ ឬទុក្ហូបក្នុរប្គួសារ។ ចប្រតិបនទ ប់ពលីារេំអាត សហយីោក្់ក្នុរ
ក្ថ្ស្តញ្ចរប្បសហារតូចៗ រយៈសពល ១‐២សមា៉ោ រ អាចរក្ាទុក្ ក្នុរទូរកាល េ សៅេតុីណា ភ្ញព ៨‐១០ អរាសេ ប្លន ១‐
២ថ្ខ។ 



  

រូបភ្ញពទី៦៦៖ ចប្រិតប្ចក្ោក្់លរ ់និរកាល សេស 
 
កាល សេទឹក្ក្ក្ប្បេិនសបីយក្សៅឆ្ៃ យរក្ាទុក្េប្មាប ់២‐៣នលៃ។ ប្បេិនសបីកាល សេសៅេតុីណា ភ្ញព ‐១៨ សៅ ‐២០
អរាសេ អាចរក្ាទុក្ប្លនរយៈសពល១ឆ្ន  ំ
 

 
 
ការេលក្ច់ប្រតិប្លនពីការចិញ្ច ឹមចប្រិតរបេ់ក្េកិ្រក្នុរសខតសពាធិសាតក់្នុរពធិីប្បមូល្លចប្រិត។ ក្េកិ្រចូលចិតតចំ
អអិនចប្រតិតាមការបំពរសោយយក្ចប្រិតលាយជាមួយសប្គឿរ្សមុំនសពលបពំរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សេចក្តីថ្លលរអំណរគុណ 
សេៀវសៅសនោះ ប្តូវប្លនចរប្ក្រសឡរីសោយ៖ 

• បណឌិ ត សមៀច ្លាល  ថ្ដលអនុវតថផ្កទ ល់សៅការពិសសាធន៍អំពីបសចចក្សទេក្នុរការចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខ
ណៈប្គួសារេប្មាប់សារណាបទថាន ក់្បណឌិ ត សប្កាមការដឹក្នរំបេ់ Prof. Anna Jansson ក្នុរ
មហាវទិយល័យកាយវភិ្ញគវទិយ េររីវទិយ និរជីវគីមីវទិយ ននសាក្លវទិយល័យវទិយសាស្តេតក្េិក្មម 
ននប្បសទេេ ុយថ្អត (SLU) និរមានការឧបតថមាជាលវកិារពី ភ្ញន ក់្ង្ករេហប្បតិបតតិការអេិវឌ្ឍន៍
អនតរជាតិ ននប្បសទេេ ុយថ្អត (Sida) តាមរយៈគសប្មារ “បណាត ញប្សាវប្ជាវសលីប្បព័នធននការ
ចិញ្ច ឹមេតវមន តតូច ក្នុរតំបន់ទសនលសមគរគសប្កាម (MEKARN II, ២០១៣-២០១៨)” ។  

• ការចូលរមួជាសាម រតី ពីេំណាក់្អនក្េិក្ាប្សាវប្ជាវវទិយសាស្តេត ននមជឈមណឌ លអេិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ច ឹម
េតវ និរក្េិក្មម (ថ្េលអាប្គីត) បចចុបបននអរគការអេិវឌ្ឍន៍ការចិញ្ច ឹមេតវ និរជីវភ្ញពេហគមន៍  

 
និរេូមថ្លលរអំណរគុណដល់៖ 

• គសប្មារ Orskov foundation ថ្ដលប្លន ត្ល់លរកិារេប្មាប់អនុវតថេតីពី ចប្រិត - ជាអាហារេប្មាប់
ក្េិក្រក្នុរសខតតសពាធិសាត់  

• បេុេតវ និរនិរនតរភ្ញពក្េិក្មមក្នុរអារទសនលសមគរគសប្កាម (MEKARN II) ថ្ដលប្លន ត្ល់លវកិា
សដីមបអីនុវតតការប្សាវប្ជាវថ្ ន្ក្វទិយសាស្តេតសៅមជឈមណឌ លអេិវឌ្ឍន៍ចិញ្ច ឹមនិរក្េិក្មម(ថ្េលអា
ប្គីត) 

• IFNext - bringing insect farming to the next level project  

• េមាគមេនសបំ្គួសារប្កី្ប្ក្េប្មាប់ការអេិវឌ្ឍន៍ ក្នុរសខតតសពាធិ៍សាត់ថ្ដលប្លនេប្មបេប្មួល
ជាមួយក្េិក្រចូលរមួជាមួយគសប្មារ។ 

• អនក្េិក្ាប្សាវប្ជាវវទិយសាស្តេតទារំឡាយ ថ្ដលប្លនេិក្ាប្ជាវប្ជាវសលកីារចិញ្ច ឹមេតវលអិត 
ពិសេេគឺចប្រិត សហយីប្លនចរប្ក្រជាឯក្សារដ៏មានសារៈេំមន់ ថ្ដលប្តូវសប្បីសធវីជាឯក្សារ
សោរ េប្មាប់អនក្ថ្ដលចាប់អារមមណ៍ក្នុរការថ្េវររក្ពត៌មានបថ្នថមអំពីចប្រិត និរប្តូវប្លនដក្
ប្េរ់ទិននន័យ និរពត៌មានេំមន់ៗ សដីមបចីរប្ក្រជាសេៀវសៅ “ការចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខណៈ
ប្គួសារ” សនោះសឡរីជាប្បសោជន៍ដល់ ក្េិក្រថ្ដលជាអនក្ចិញ្ច ឹមចប្រិតមន តតូចសៅក្មៃុជា ។ 

• ក្េិក្រសគ្នលសៅទារំអេ់ ក្នុរសខតតតាថ្ក្វ កំ្ពរ់េៃឺ សពាធិ៍សាត់ និរសាវ យសរៀរ ថ្ដលប្លនចូលរមួ 
ជាមួយេក្មមភ្ញពគសប្មារចិញ្ច ឹមចប្រិតជាលក្ខណៈប្គួសារ។  

 

 
 

 

 



 

 

 

   


